
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.

Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit 
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 9 december kunt u inleveren 

uiterlijk op DINSDAG 29 november voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 1 Mb en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman recla-
megroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 52, nummer 20 25 november 2022

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 stuks) 
van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners van Blokker, 
Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en Zwaagdijk-West op 
de hoogte te houden van de activiteiten van de verenigingen, stich-
tingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

- Eef Smal - Annemieke Ooms - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
   

SAMENSPEL
St icht ing



Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

Voor alle verschijningsdata en digitale edities:  www.dorpspleinzwaag.nl

Vrijwilligers gevraagd voor De Perelaar 
Op locatie De Perelaar genieten bewoners op doordeweekse dagen enorm van het 
koffie- en kletsmoment tussen 10.00 en 11.00 uur, waarbij het in contact komen met 
elkaar centraal staat. Vrijwilligers bieden hierbij ondersteuning door een warm wel-
kom met koffie/thee te verzorgen, maar ook door interesse te tonen in ieders verhaal. 
Geef jij mensen graag een goed gevoel en maak je met liefde een uurtje vrij voor vrij-
willigerswerk? Bied jij bewoners een helpende hand en luisterend oor op de woens-
dagochtend? 
Wees welkom om kennis te komen maken met de mooie mensen en verhalen op deze 
Wilgaerden woonlocatie in Zwaag. Maak contact, want contact maakt van dit waar-
devolle moment een gezellig samenzijn.
Aanmelden via VrijwilligersNH: 0229-576416 of info@vrijwilligersnh.nl

Nieuws van Swaegh Zingt 

Een geweldig en gezellig optreden in café De Roode Leeuw 
in Venhuizen afgelopen zondag 23 oktober. Ons koor is weer enorm geprezen om de 
uitvoering en de liedjeskeuze, modern en meer van deze tijd.
Dus we zetten ons beste been voor, want zondag 8 januari is het weer tijd voor ons 
eigen Korenfestival in De Witte Valk. Kom allemaal luisteren naar ons nieuwe reper-
toire en naar de uitvoering van de andere koren, Ontroerend Goed uit Wormerveer 
en UpTight soul- en gospelkoor uit Hoorn. Zoals ieder jaar is de toegang ook deze 
middag gratis. 

Wellicht nog wat vroeg, maar het bestuur en de leden van Swaegh Zingt wensen 
iedereen heel fijne feestdagen en een goed begin van 2023.

Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 5 DECEMBER (WORDT GEEN OUD PAPIER 
OPGEHAALD)
MAANDAG 19 DECEMBER



Recordopbrengst Dorpsveiling Oosterblokker

Het veilingcomité Oosterblokker kijkt met veel voldoening terug op 
de geslaagde dorpsveiling van zaterdag 5 november in café De Har-
monie. Het was een ouderwets gezellige avond met een hele mooie 
recordopbrengst: 26.165 euro! In vergelijking met de opbrengst van 
2019 (22.790 euro) is dit een grote sprong vooruit. 
De uitjes van vrouwenvereniging EVA (‘Elfstedentocht’, bij elkaar 2240 euro) en Blaas-
kapel De Bloknoten (Beierse avond, bij elkaar 2465 euro) sprongen eruit. Daar werd 
enthousiast op geboden. Een andere grote klapper waren twee kaartjes voor het WK-
schaatsen in Thialf, verzorgd door de schoonouders van Irene Schouten. Dat bracht 
1150 euro op. Verder werd goed geboden op de diverse lekkernijen en aangeboden 
uitjes. Deze zullen gaan zorgen voor mooie nieuwe ontmoetingen en initiatieven bin-
nen Oosterblokker.
De opbrengst gaat naar het onderhoud van het Onze Lieve Vrouwen Visitatie-kerkge-
bouw en de begraafplaats, en naar de deelnemende verenigingen. Dat waren dit jaar: 
Zingenderwijs, EVA, Oudervereniging Pancratius, Seniorenbond Pancratius, Comité 
Behoud Kermis Oosterblokker, Blaaskapel De Bloknoten, Cultureel Centrum Pancra-
tius, Historische Vereniging Blokker, SJJO en Carnavalsvereniging de Blockeniers. Door 
de inspanningen van deze verenigingen wordt de onderlinge verbinding tussen de in-
woners van Oosterblokker versterkt en dat is een belangrijk doel van de dorpsveiling.

Het veilingcomité is trots op dit mooie resultaat en wil bij deze alle kopers en gevers 
hartelijk bedanken. Tevens bedanken wij de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet 
om deze veiling tot een succes te maken. Er gaat veel werk zitten in de voorbereiding, 
wat niet altijd zichtbaar is op de avond zelf, maar zonder hulp van deze vrijwilligers 
krijgen wij dit niet voor elkaar. Ook willen wij de sponsoren bedanken. 
In 2023 zal de Dorpsveiling plaatsvinden op zaterdag 18 november, zet deze datum 
vast in uw agenda! Hopelijk tot dan.

Hartelijke groet, Het veilingcomité Oosterblokker: Loes Sijm, Koos Oud, Emma Liberg, 
Jacqueline Kroon, Debby Muijlaert, Marco Jansen en Sandra Duin

Mededeling
Van 28 november tot half mei is dokter Conijn met zwanger-
schapsverlof. Haar werkzaamheden worden deze periode 
overgenomen door dokter Eijking.
Voor actuele informatie: www.julianalaan.praktijkinfo.nl 

hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
mw. K. Conijn, huisarts



Coverstory: VOOR MEKAAR

Op het omslag van Samenspel staan foto’s met namen van huizen uit ons versprei-
dingsgebied. De redactie heeft een oproep gedaan om ons deelgenoot te maken van 
het verhaal achter deze namen. Onderstaand een van de enthousiaste reacties van 
onze lezers.

Op Dorpsstraat 109 in Zwaag wonen Nico de Maat en Ineke Schouten. Een vrij nieuw 
huis met een gloednieuw naambord. Zodra de redactie dit bord in het vizier kreeg, 
heeft zij de bewoners gevraagd naar het ontstaan van de naam. Nico vertelt enthou-
siast zijn verhaal.

“Wij wonen heerlijk aan de Dorpsstraat in 
Zwaag, vlak voor de Oostergouw. Wij wonen 
hier met Yvette, de dochter van Ineke. Haar 
vriend heeft een huis in Gouda, dus zij is niet 
meer alle dagen aan de Dorpsstraat te vinden.
Ineke heeft 30 jaar in Oosterblokker gewoond 
en ik 24 jaar aan de Fruitlaan in Zwaag en 
12 jaar aan de Heemraad in de Bangert en 
Oosterpolder. Deze stek hebben we in 2018 
gekocht. Het huis en de schuren die erop ston-
den, zijn gesloopt en een moderne, levens-
bestendige woning werd neergezet. Een jaar 
later werd het huis opgeleverd. 
Wij zijn trots op ons huis en in de naam pro-
beren we dat ook terug te laten komen. Ik 
wilde altijd al een naam op het huis en had 
‘Maatwerk’ bedacht, maar dat sloeg meer op 
mijn achternaam en paste niet zo goed bij 
Ineke. De reden dat we voor deze tekst heb-
ben gekozen? Na vele moeilijke jaren hebben 

we het toch weer ‘Voor Mekaar’ gekregen om ons leven op de rit te krijgen en op zijn 
West-Fries gezegd zijn we er ‘Voor Mekaar’. We hopen dat we hier nog lang mogen 
genieten van ons levensbestendige huis en de mooie tuin.“

Oproep: jij en je huisdier
Voor het volgende omslag van Samenspel zijn we op zoek naar leuke foto’s van jou 
en je huisdier! Of je nou een kat, hond, kanarie, schildpad, cavia, konijn, muis, ham-
ster, goudvis, slang of hagedis hebt; maak een foto van jou en je huisdier en mail ‘m 
naar redactie@stichtingsamenspel.nl . De leukste inzendingen krijgen een plekje op 
het nieuwe omslag van Samenspel. Vermeld er even bij wat je eigen naam is, wat de 
naam van je huisdier is, hoe oud hij of zij is en waarom jouw huisdier zo lief, leuk en 
bijzonder is! Laat ook even weten wat je woonplaats is.



Leden van Verdienste benoemd 
Recentelijk vond de Algemene ledenvergadering (ALV) van 
voetbalvereniging De Blokkers plaats. Alle vrijwilligers werden bedankt voor hun 
tomeloze inzet gedurende het afgelopen voetbalseizoen. Tijdens de vergadering zijn 
vier vrijwilligers benoemd tot Lid van Verdienste. Deze leden ontvingen, naast een 
bos bloemen, het zilveren Blokkers-speldje.

Tom Henriët
De eerste benoeming was voor Tom Henriët. Tom is al jaren vrijwilliger bij De Blokkers 
in allerlei rollen: teambegeleider, assisteren bij veldkeuringen, ICT-manusje-van-alles, 
samensteller van het programmaboekje en fotograaf. Tom is gewoon van vele mark-
ten thuis. Er is weinig te veel voor hem. Zo heeft hij ettelijke uren gestoken in het 
digitaliseren van vele jaargangen van ons papieren clubblad.

Jan ‘John’ Tiet
Nummer twee in de rij heeft postuum plaatsgevonden. Jan ‘John’ Tiet heeft tientallen 
jaren de kassa bemand tijdens de wedstrijden van het eerste elftal. Door corona moest 
Jan noodgedwongen met zijn taak stoppen. Recentelijk is Jan komen te overlijden.
 
Ron Dudink
Nummer drie in de rij is Ron Dudink. Ron is sinds zijn jeugd lid van de vereniging. Tot 
2005 was hij als voetballer te bewonderen op de West-Friese velden maar door een 
vervelende blessure moest hij echter stoppen en zocht hij iets anders. En hoe! 
Al meer dan 17 jaar is Ron scheidsrechter bij de seniorenteams. In eerste instantie 
enkel voor zijn eigen, oude team, maar tegenwoordig inzetbaar bij alle andere teams. 
Daarmee is hij een zeer waardevolle vrijwilliger voor onze vereniging.

Marco Meinders 
Last but not least is ook Marco Meinders benoemd tot Lid van Verdienste. Marco 
heeft het afgelopen seizoen afscheid genomen van De Blokkers. Hij begon als voet-
baller bij onze vereniging, maar ontpopte zich al snel in andere rollen. Zo is hij acht 
jaar consul van de grasvelden en elftalbegeleider geweest. De laatste twaalf jaar was 
hij vooral op zondagmiddag achter de bar te vinden als barkeeper.

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de oneven 
weken opgehaald in Blokker. De opbrengst komt 
ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 7 DECEMBER
 WOENSDAG 21 DECEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



  Column Anja
Miss Ergernis

Vandaag ga ik bij mijn zwager op ziekenbezoek. Het is 

mooi fietsweer, dus pak ik de racefiets uit de schuur. Ik rij 

de weg uit en weet nog net een jonge fietser te ontwij-

ken die op zijn mobieltje aan het lezen is en gewoon de weg oversteekt. Mijn hart 

klopt in mijn keel. Op de Dorpsstraat rijden twee giechelende meisjes, beiden op een 

elektrische fiets, die naast elkaar fietsers inhalen, waardoor tegenliggers in de rem 

moeten. Ik blijf er een tijdje achter hangen, maar ik kan het niet meer aanzien hoe zij 

door het verkeer manoeuvreren. Met enige ergernis weet ik ze in te halen en zet een 

sprintje in om ze voor te zijn. Even verderop rijdt een meneer die zo langzaam fietst 

dat hij bijna omvalt. Is dit zijn normale fietstempo, of gaat hij zo de bocht om? Ik blijf 

erachter rijden, maar hij slaat niet af. Geïrriteerd haal ik hem in, want ik ben al laat. 

Ik besluit de kortste route te nemen naar ’t Veld en dat is, vanwege de werkzaam-

heden op de AC de Graafweg, door Wognum en Wadway. Bij de rotonde hoor ik 

de basgeluiden uit de speakers van een auto komen die de bocht om komt vliegen. 

’Kaboem, kaboem.’ Ik rem alvast maar en ja hoor, een zwarte Volkswagen Golf GTI 

slingert met grote snelheid voor me langs. Bij Wadway is de weg afgesloten en word 

ik de AC de Graafweg opgeleid. Huh? Waarom deze afzetting gelijk met de onrust op 

de AC? Bij de Texaco moet ik weer van de AC af en door Opmeer waar ik ook weer 

om moet rijden en afstappen wegens een afgezet stuk weg. Weer een irritatie-mo-

mentje. Uiteindelijk kom ik weer bij de AC terecht, maar daar moet ik omrijden door 

Hoogwoud.

Ik krijg bijna een hekel aan mezelf nu ik me in korte tijd al zoveel keer heb geërgerd. 

Ik roep mezelf uit tot Miss Ergernis. Als ik bij mijn zwager aan kom zie ik hem zit-

ten, tenger en wit, met een pijn vertrokken gezicht. Die zit niet te wachten op een 

mopperende schoonzus (ik ben toch geen tante Anne?), dus zet ik mijn Ergernis-knop 

maar gauw op ‘Uit’. 

Ophaaldata plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM: DONDERDAG 1 DECEMBER



Tuinman heeft nog tijd over voor werkzaamheden in uw tuin zoals onkruid wie-
den, spitten of winterklaar maken van de tuin. Telefoonnummer 06-12568309.

Metalen wanddecoraties in verschillende maten zoals vlinders, libellen en adelaars.  
G. Compas, Kolenbergstraat 28, Blokker, 06-12360684.

Tegen elk aannemelijk bod: Jamet vouwwagen inclusief opbergbeugels.  
Informatie: 06-15569331.

Stella e-bike Livorno Comfort FDST grey u n7r 28 l (2 jaar oud)
Accu SF2.1/17,5Ah/zwart 

Informatie: 06-23517789 (Zwaag)

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, 
de prachtige bloemen, attente berichten en mooie woorden die wij mochten 

ontvangen na het overlijden van mijn man, vader en opa

Aad van der Meer

Wij denken in liefde aan hem als een altijd positieve, sterke man.

Truus van der Meer, kinderen en kleinkinderen

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

DANKBETUIGING

TE KOOP

Voor plaatsing in het Samenspel van 9 december graag uiterlijk op  
DINSDAG 29 november voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96 

t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.



Lees verder op de volgende pagina >>

Juf Carla Wijnker-Kolken neemt na ruim 44 jaar afscheid 

“Het is niet dat ik genoeg heb van mijn werk, 
maar ik heb genoeg gewerkt “

Onze lieve collega Carla Wijnker-Kolken gaat 
bijna met pensioen. Ze heeft meer dan 44 jaar 
op onze fijne dorpsschool De Bussel gewerkt. 
Ze kent veel mensen in Blokker en heeft door 
haar vele jaren voor de klas meerdere gene-
raties les gegeven. Het is mogelijk om Carla 
persoonlijk te bedanken op woensdag 21 de-
cember van 14.15 tot 15.00 uur op De Bussel. 
Wij willen graag een boek maken voor Carla 
met alle mooie herinneringen van haar tijd 
op De Bussel. Mocht u daar een bijdrage 
aan willen leveren in de vorm van een kaart, 
tekening of foto, dan kunt u dat sturen naar 
De Bussel, James Grievelaan 23-A, 1695 HZ 
Blokker, t.a.v. Lucinda Hoogers. Dit kan ook 
worden gemaild naar l.hoogers@talenthoorn.nl .

Interview met juf Carla door leerlingen uit 
groep 7/9

Waarom wilde u juf worden?
Zelf wist ik heel lang niet wat ik wilde worden. Toen zei mijn moeder op een dag 
tegen mij dat ik misschien juf moest gaan worden. Zo is het gekomen en nu ben ik al 
heel lang juf!

Waarom heeft u voor De Bussel gekozen?
Het was mijn laatste stage jaar op Barend de Beer. Dit was een kleuterschool en er 
zat een lagere school aan vast.  Deze school had een groep: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ze waren 
bezig met bouwplannen voor een nieuwe school. Met het oog op deze fusie ben ik 
aangenomen. Toen heb ik in het lokaal van het jeugdhonk mijn eerste klas gedraaid. 
Tijdens mijn stage werd de eerste paal van De Bussel geslagen. Ooit was De Bussel de 
grootste school van Hoorn.

Hoe kijkt u er tegenaan dat u ruim 40 jaar op dezelfde school heeft gewerkt?
Wanneer je in een dorp woont en werkt, ben je nog meer betrokken bij de kinderen. 
Daarnaast is het fijn dat het werk dichtbij huis is. Kinderen zijn overal even leuk dus 
wat dat betreft maakt het niet uit waar je werkt.



Vindt u het jammer dat u met pensioen gaat?
De kinderen en collega´s ga ik het meeste missen. Wat ik niet ga missen, zijn de verga-
deringen.

Is er veel veranderd gedurende de 40 jaar in het onderwijs?
Er is veel veranderd in de loop van de jaren. De kinderen zijn nog steeds even leuk! 
Nieuwe veranderingen gaan in golfjes en ik zie mezelf als een bootje dat rustig mee-
deint over deze golven.

Gaat u ons missen?
Natuurlijk ga ik jullie missen maar we komen elkaar ook hopelijk nog veel tegen!

Wat vond u het leukst van de afgelopen 40 jaar?
Wat mij het meeste is bijgebleven, zijn de schoolreisjes die wij vroeger deden met de 
gehele school. Dan bleven wij wel drie of vier nachten weg en maakten wij er een 
feestje van. Daarnaast heb ik genoten van alle sinterklaasfeesten, kerstdiners en ka-
bouterpaden. Elke dag was mijn werk voor mij leuk!

Op welke leeftijd werd u juf?
Ik ben nu 64 en ik was dus 20 jaar dat ik juf werd. In totaal heb ik dus 44 jaar op De 
Bussel gewerkt.

Waarom heeft u voor de kleuters gekozen?
Ik kon niet naar de PA(Pabo) omdat ik een mavodiploma had. Om deze reden ben 
ik naar de klos gegaan. Kleuters zijn lief, aardig en spontaan. Als leerkracht ben je 
belangrijk voor de kinderen. De klos duurde drie jaar en ik heb alleen maar stage ge-
lopen bij de kleuters. Toen ontdekte ik pas echt hoe leuk ze zijn. Door alle trainingen 
die ik heb gevolgd zou ik wel aan alle groepen mogen lesgeven.

Heeft u ook weleens voor een andere groep gestaan?
Nee, alleen maar kleuters. Ik denk wel dat ik alle groepen les zou kunnen geven, 
maar mijn hart ligt bij de kleuters.

Mededeling

De huisartsenpraktijk is wegens 
nascholing, vakantie of nachtdienst 
gesloten op maandag 28 november en 
vrijdag 23 december.

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen



26 nov KiKa Event 14.00-18.00 uur

 MFA De Kreek, Zwaag

28 nov Bijeenkomst Philatelica Hoorn e.o. (postzegelverzamelaars) 14.00-16.30 uur

 Wijkcentrum De Huesmolen, zaal Focus

29 nov Klaverjassen en Rummikuppen Aanvang: 13.30 uur

 De Witte Valk, Zwaag

30 nov Sinterklaasfeest Bangert en Oosterpolder 14.30-16.00 uur

 Kidsclub De Kreek, Zwaag

1 dec KBO Klaverjasmiddag Vanaf 13.30 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker 

10 dec Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West  

11 dec Winterfair 11.00-17.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

11 dec WereldLichtjesDag Aanvang: 18.30 uur

 Dorpskerk Blokker, Westerblokker 105, Blokker

16 dec Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 SV Westfriezen, Zwaag

17 dec MaskerQuiz Aanvang: 21.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

18 dec Kerstverhaal ‘Het was donker, Aardedonker’ Aanvang: 14.00 uur

 Pancratiuskerk, Oosterblokker

20 dec Kerstbijeenkomst Seniorenvereniging Zwaag

 De Witte Valk, Zwaag

20 dec Keezen Aanvang: 19.30 uur 

 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda  november/
december

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.



VOETBAL
27 nov Heren Westfriezen-VIOS 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL
25 nov Heren De Blokkers-Dijkhuis 20.55 uur De Kreek
9 dec Dames Zwaag/HooglandKozijnen-Nieuwboer 2 19.00 uur Zwaag

HANDBAL
27 nov Dames HV Blokker-Spartanen 4 11.00 uur De Kreek
27 nov Heren HV Blokker-De Blinkert 2 12.15 uur De Kreek
27 nov Dames Westfriezen-Tornado 13.00 uur Zwaag

VOLLEYBAL
25 nov  Dames NIVO-Dinto 3 19.00 uur De Kers
2 dec Heren NIVO-Wognum 21.00 uur De Kers
10 dec Heren WhamWham-Spaarnestad 5 14.00 uur De Opgang

Sportagenda  november/december

Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT,
 kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal

KVG Zwaag met volle touringcar 
dagje uit naar de TV-studio’s 
In korte tijd was dit uitje volgeboekt. Een bus vol enthousiaste mensen gaat op 13 de-
cember richting de TV-studio’s om daar te gaan genieten van alles wat er op die dag 
aangeboden gaat worden.
Maar, reeds aanstaande donderdag, 1 december, wordt voor de leden van KVG Zwaag 
weer een gezellige avond gehouden in De Plataan. Er worden Sinterklaasverhalen 
verteld en een Sinterklaasquiz georganiseerd. Leuk om ons geheugen over alles wat 
met 5 december actueel is, te testen en herinneringen op te halen.
Ook nodigen wij onze leden uit om zich massaal aan te melden voor onze jaarlijkse 
sfeervolle kerstviering. Op vrijdag 16 december wordt u weer verwend met kerst-
brood, tulband, drankjes en lekkere hapjes. Ondertussen is er een optreden van het 
duo Enrico Kors en Brigit Hoogland. 
De avond beginnen we met een gezamenlijke viering om 19.00 uur in de Lourdeska-
pel, om vervolgens rond 20.00 uur in de feestelijke Spiegelzaal een mooie avond mee 
te maken.
Let op: opgave graag vóór 10 december, dit in verband met de catering. Zie informa-
tie op de jaarkaart.



Nieuws uit de Fruitgaarden-buurttuin

Een korte terugblik....
Vrijdag 11 november was het ook in de buurttuin Sint-Maarten. Overal waren lichtjes 
neergezet, zodat het er feestelijk en gezellig uitzag. Ouders en kinderen zaten in een 
kring en er werd warme chocolademelk geschonken. Om 17.00 uur begon het span-
nende verhaal over het leven van Sint Maarten, verteld door Ans. De toehoorders 
hingen aan haar lippen. 
Volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.

Vooruitblik....
Iedere maand zal in Samenspel wat verteld worden over een kruid in onze buurttuin.
Het kruid van deze keer is rozemarijn.

Rozemarijn is een fijn kruid om te gebruiken in herfst en winter. Het werkt stimule-
rend en verwarmend. Het struikje ziet er een beetje stekelig uit met al die vetachtige 
naalden (net een dennenboompje), maar dit geeft juist aan dat het kruid een sterke 

werking heeft. Veel kruiden zijn rijk aan etherische oliën 
en bevatten belangrijke stoffen zoals vitaminen en mine-
ralen, die goed zijn voor de mens.
Rozemarijn kan uitgroeien tot een aardig dwergstruikje 
en is winterhard en groenblijvend. Het hele jaar door te 
gebruiken dus.
Rozemarijn stimuleert de bloedsomloop en verwarmt de 
huid. Het helpt daardoor bij koude handen en voeten. 
Een lauwwarm voetenbadje met wat takjes rozemarijn 
erin kan dan heerlijk zijn. Ook heeft het kruid een ont-
stekingsremmende werking, wat in recent wetenschap-
pelijk onderzoek is aangetoond.
De stevige rozemarijntakjes kunnen goed tegen hitte, 
waardoor ze vaak in ovengerechten gebruikt worden. 

Gebruik echter, vanwege de sterke smaak en geur, niet te veel.  De smaak doet het 
verder goed bij brood met knoflook (foccacia bijvoorbeeld), op frietjes, met kaas, in 
soepen en zelfs in de thee.
De zachte stelen zijn eetbaar en ook de blaadjes. En ja, zelfs de kleine bloemetjes, die 
nu al voor de tweede keer bloeien dit jaar. Met de bloemetjes kun je je eten versieren.
 
Hoe zet je thee van verse rozemarijn?
Neem een aantal afgeknipte blaadjes rozemarijn, was ze en kook ze enkele minuten 
in water. Zeef de blaadjes eruit en voeg wat honing toe als de thee voldoende is af-
gekoeld. Voor een nog meer stimulerende thee voeg je het sap van een halve citroen 
toe. Voor thee na de maaltijd kun je er wat kaneel in doen.

Groetjes van Theo, Marjo, Ans, Joke, Fia, Sonja, Marjo, Wies en partners



Vrienden en vriendinnen van Het Masker 

Als vanouds weer een normale Prinsbekendmaking. 
Nou ja, normaal is een Prinsbekendmaking natuurlijk 
nooit, maar in dit geval bedoelen wij fysiek gehouden 
rond de elfde van de elfde. Het thema van deze heu-
gelijke avond was Das Prins und Hofdame Fest en aan 
de oproep om allemaal gepast gekleed te komen, was 
massaal gehoor gegeven. Wat een mooi gezicht!

Het is een Duitse traditie om de feestavond te beginnen met vlaggenzwaaiers, dus 
dat kon in Zwaag natuurlijk niet ontbreken. Wapperend en al kwamen ze uit alle 
hoeken van de zaal richting het podium. Op het podium kroop onze kersverse voor-
zitter Peter in de huid van ‘Peter’… ja, die van Heidi. En je raadt het al, Adjudant 
Jeroen moest er echt aan geloven en werd voor de gelegenheid ‘Hijdi’. Zittend aan de 
biertafel bespraken ze waar het Oktoberfest nou eigenlijk vandaan kwam. Peter wist 
te vertellen dat het allemaal om de koeien draait, want aan het einde van de zomer 
komen de koeien weer terug uit de bergen en gaan op stal. En dat moet gevierd wor-
den. Dat is natuurlijk niet zo, maar kwam wel mooi uit voor het thema van de avond. 
Ein Prosit! Tsjiekke, Tsjakke, Tsjiekke, Tsjakke ho, ho, ho.

De sfeer zat er al lekker in, maar koeien, ho maar. Lekker verhaal over die koeien, 
waar blijven die beesten nou? Die moesten natuurlijk nog wel even naar de Leut-
tempel geroepen worden met de alpenhoorns, wat een uitstekende lokroep is voor 
de koeien. De hele zaal trilde van het diepe geluid dat geproduceerd werd door ‘Die 
Zwei Schweinhunde’.
Door naar de reclame want die alpenhoorns zijn best duur natuurlijk. ‘Alle lof voor 
Almhof’ bracht hilariteit om de tweeling Britt en Dana Rood die de bekende Almhof-
zusjes in een filmpje speelden en mooi met hun yoghurt aan het prieken waren.

Daarna was het tijd voor een stukje folklore en even de voetjes van de vloer met de 
nog enig overgebleven Zwaagse volksdansvereniging ‘Die Gemaskerde Holze Klasen’. 
Een van de artiesten viel wel erg op en Peter und Hijdi vonden dat die maar beter een 
andere hobby kon gaan zoeken. Er was een plekje vrij bij Het Masker en dat zag deze 
artiest wel zitten. En zo kwam Robin Dekker onder het masker vandaan om de Raad 
van Elf weer compleet te maken. 
Na een filmpje met gillers van bloopers tijdens bierfeesten waren de koeien nog 
steeds niet binnen. Peter und Hijdi gingen wel even kijken of ze al in het dorp lie-
pen, want er moest ook nog steeds een nieuwe stier komen om de boel lekker aan te 
jagen voor het carnaval in Zwaag. Eindelijk waren de koeien bij het podium aangeko-
men, in hun stal voor aankomend carnaval. Maar eigenlijk zaten we niet op koeien te 
wachten maar op een nieuw de-koe-rum. Het grasgroene doek ging omhoog en een 
paar seconden later viel het naar beneden en daar stonden Prins Kukel de Feurste, ali-
as Alexander de Haan, en zijn Hofdames Liza & Nicole. Het publiek loeide van plezier!

Lees verder op de volgende pagina >>



Na de installatie werd het 
nog tot laat Feest met 
de grote F. Daar zorgde 
onze huis-DJ Maarten B 
wel voor met de grootste 
Duitse oktoberfeest- en 
après-ski-hits. Wolfgang 
Saufi wist de zaal in hoge-
re bergsferen te brengen 
en Tim Schalkx maakte het 
geheel in extase af met de 
roze flamingo. Wat een 
geweldige artiesten.

En alsof het feest nog 
niet compleet was, werd dinsdag 15 november bekend dat De Grote Zwaagse Car-
navalsoptocht uitgeroepen is tot immaterieel erfgoed. Onze mooie optocht behoort 
vanaf nu dus tot de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, waarin van tijd tot tijd 
ambachten, feesten, gewoontes en sociale praktijken worden bijgeschreven. Met de 
zes bijschrijvingen van deze keer meegeteld, zijn er meer dan 200 vormen van imma-
terieel erfgoed. En om daar dan tussen te mogen staan, zijn wij natuurlijk enorm trots 
op.

Maar wat houdt het nu precies in?
Met de bijschrijving in de Inventaris laten de gemeenschappen zien dat ze bezig zijn 
met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken aan de zichtbaarheid ervan. 
De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bestaat uit levend en dynamisch erf-
goed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en nooit in strijd is met de 
Nederlandse wet of de mensenrechten. Hierbij bepalen de beoefenaars zelf wat hun 
erfgoed is. De bijschrijving betekent dan ook niet dat professionals het erfgoed goed-
keuren of dat UNESCO dit beschermt. Het betekent dat er een gemeenschap is die 
zich verbonden voelt met het erfgoed en zich daarom actief inzet voor het doorgeven 
daarvan.

De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door 
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Ne-
derlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. Het inventariseren van het immaterieel erfgoed is een van de 
verplichtingen die hiermee samenhangt.

Het Masker bedankt allen die aan dit prachtige predicaat hebben meegewerkt zowel 
voor als achter de schermen! Alaaf, Alaaf, Alaaf!

MaskerQuiz: zaterdag 17 december, zaal open om 20.30 uur

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot een volgend Samenspel.



Verlichting St. Martinuskerk Zwaag vervangen 

In de afgelopen weken is 
de verlichting in de St. Mar-
tinuskerk in Zwaag vervan-
gen door energiezuinige 
led-verlichting. Hierdoor 
zijn de energiekosten 
enorm omlaag gegaan. 
De oude verlichting had, als 
alle 10 lampen brandden, 
een vermogen van 6000W. 
Dit is afgenomen naar een 
vermogen van 600W. Het 
geheel is prachtig gewor-
den met een fantastische 
lichtopbrengst.
Dit is mede mogelijk ge-
maakt door een gift van 
Dorpsveiling Zwaag.

Advent in de dorpskerk van Blokker 
De dorpskerk van Blokker is elke zaterdag- en zon-
dagmiddag open van 14 tot 16 uur. Een plekje in het 
dorp voor een moment van rust, een praatje en een 
kaarsje. Aan het begin van de adventstijd hangt er 
ieder jaar een prachtige adventskrans aan de deur. 
Teken van verwachting van het licht met kerstmis.
Op de vier zondagen in de adventstijd is er van 15.30 
tot 16.30 uur voor jong en/of oud gelegenheid om 
een versiering te maken of naar muziek te luisteren.
Zondag 27 november:  adventskrans maken (voor 
deze middag is een kleine vergoeding en van tevo-
ren opgeven nodig in verband met de inkoop van 
materialen). Aanmelden kan bij Corrie Balk, 
0229- 262209.

Zondag 4 december: Transparant
Zondag 11 december: Lichtje
Zondag 18 december: Kleine kerststal
Zaterdag 24 december: Muziek

Werkgroep Dorpskerk Blokker



Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

WereldLichtjesDag in West-Friesland

Elke tweede zondag in december 
wordt WereldLichtjesDag, dag van 
het overleden kind, gehouden. Dit 
jaar is dat 11 december. 
Op deze dag steken mensen over de 
hele wereld om 19.00 uur kaarsjes 
aan ter nagedachtenis aan overleden 
kinderen. Het maakt daarbij niet uit 
hoe oud het kind was of hoe lang het 
al geleden is. Het kind blijft immers je 

kind! De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verlo-
ren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.
De invulling van de avond wordt op diverse locaties en op even zo diverse manieren 
gedaan. Wij zijn er trots op om voor deze speciale avond de Dorpskerk in Blokker, 
Westerblokker 105 in Blokker te mogen gebruiken en om te toveren tot een warme 
plek van samenkomst. Op deze avond staan gedachten en herinneringen met mooie 
woorden en muziek centraal, maar worden bovenal de kinderen herdacht die zo 
gemist worden. Het thema van dit jaar is: Vleugels vol liefde. De toegang is vrij en na 
afloop is er nog gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken met elkaar.
Er worden vele kinderen herdacht. Sommigen in stilte en gedachten, anderen door 
hardop genoemd te worden. Wilt u dat uw kind ook herdacht wordt op deze avond? 
Laat het ons dan van tevoren weten door de naam door te geven vóór 9 december. 
Dat kan via de website: www.wereldlichtjesdag.org/aanmelding-wereldlichtjesdag
Er is ook de mogelijkheid om de avond via een livestream te volgen. Ook dat kunt u 
bij de aanmelding aangeven. U hoeft dan uiteraard niet aan te geven met hoeveel 
mensen u komt. Dat is alleen nodig wanneer u naar de kerk in Blokker komt.
Deuren open: 18.15 uur. Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur. Lichtjesceremonie en 
namen noemen: 19.00 uur. Samenzijn na afloop: 19.30 uur. Om 20.30 uur worden de 
deuren gesloten. De organisatie is in handen van Karin van ’t Klooster, Judith Ettema 
en Sandra Boorsma.



Oproep 40MM 

Zaterdag 20 mei wordt voor de 50e keer de sponsorwandeltocht 
40MM gehouden. Ter ere van deze mijlpaal wil de organisatie een 
boekwerkje uitbrengen. Heeft u een leuke herinnering aan uw 
deelname aan de 40MM, mail dit dan in de vorm van een korte tekst, wellicht met 
foto, vóór 25 december naar hmrood@ziggo.nl . De reacties worden doorgestuurd 
naar het bestuur van de 40MM in Venhuizen.
Als u alle edities tot nu toe heeft meegedaan, zouden wij graag met u in contact ko-
men. U kunt hiervoor een bericht sturen naar het bovengenoemde e-mailadres.
Loopt u deze bijzondere editie ook mee? Noteer dan alvast de datum in de agenda.
Voor degenen die er nog niet mee bekend zijn: de 40MM - 40.000 meter mars - is een 
sponsorwandeltocht die door de mooie dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes, Ooster-
leek en Schellinkhout loopt. Het geld dat wordt opgehaald, gaat naar diverse projec-
ten in de Derde Wereld. Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Werkgroep 40MM, Frans Korse, Jolanda Woestenburg, Elly Klijbroek en Herman Rood

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC) 
Schreef ik vorige keer dat de herfst was begonnen, wij sportfietsers 
hebben nog steeds van heel veel mooie dagen kunnen genieten. 
Nadat op zaterdag 12 november Sinterklaas was aangekomen in 
Hoorn en carnavalsvereniging Het Masker een nieuwe Prins had geko-
zen, was het voor veel tourfietsers zondag 13 november een super zonnige fietsdag. 
Veel leden van WFTC hebben deze dag benut om door West-Friesland en daarbuiten 
te fietsen. En wat is het dan mooi dit te doen met de bomen in de fraaie herfstkleu-
ren. Sommigen reden nog op hun racefiets, anderen al op een mountainbike of gra-
velfiets. Voor sommige leden van WFTC zijn de mooie herfstdagen ook nog eens een 
prima gelegenheid om zijn of haar fietskilometertotaal op te hogen. 
Vrijdag 18 november heeft WFTC haar jaarlijkse feestavond gehouden en vanwege 
het 60-jarig jubileum was deze avond voor de leden gratis. Toch weer mooi meegeno-
men als je lid bent van WFTC! Tijdens deze avond werden vele fietsverhalen gedeeld, 
nieuwe plannen en uitdagingen gemaakt, kilometerstanden gedeeld, maar vooral 
gezellig met leden (en partners) onderling contact gemaakt en onderhouden.

De tourcommissie heeft voor 2023 weer 12 mooie clubritten gemaakt en zal deze 
laten opnemen in de NTFU-kalender. Hier kan iedereen deze ritten vinden en zich 
digitaal laten inschrijven. Leden van WFTC kunnen dit gratis doen. Hoe makkelijk wil 
je het hebben?
Ben jij een liefhebber van toerfietsen, zoek je uitdagingen en inspiratie, wil je je wel 
eens meten met anderen en/of gewoon in een groep fietsen? Denk er dan eens over 
na lid te worden van deze mooie club.
Meer WFTC-nieuws op www.wftc.eu en Facebook.



Lampion showen bij de kleuters 

Het ‘naar school’ mogen lijkt altijd een hele stap 
voor de ukken van 3 jaar. Bij de Roald Dahlschool 
gaat dat echter een beetje vanzelf. De kinderen 
van de peutergroep van SKH en de peuters van ‘t 
Herdertje komen namelijk regelmatig bij ons ‘op 
school’ en ‘in de klas’. Samen spelen wij buiten op het plein en vieren wij bijvoorbeeld 
Sint-Maarten met elkaar. Zo leren de peuters de kinderen en juffen van de groepen 
1/2 al een beetje kennen. Vrijdag 11 november was er in de school een ware lampion-
nenshow van de peuters tot en met groep 8. 

Bij ons krijgen kinderen, naast dezelfde vakken en leerstof als op iedere basisschool,  
een beetje meer! De manier waarop wij onze leerstof aanbieden is anders. Naast 
kennis en vaardigheden, leren wij kinderen om zelf keuzes te maken en de daarbij 
behorende verantwoordelijkheid te nemen. Ons Daltononderwijs maakt kinderen hier 
bewust van. Wij geven vanuit de vijf Daltonkernwaarden samenwerken, verantwoor-
delijkheid, effectiviteit, reflectie en zelfstandigheid vorm en inhoud aan ons onder-
wijs in groep 1 t/m 8.

Bent u benieuwd naar onze school? Wij nodigen u graag uit voor een van onze ken-
nismakingsochtenden. Op deze ochtend vertellen wij u meer over onze school en 
krijgt u een rondleiding. U kunt alvast een kijkje nemen op onze website www.roald-
dahlschool.nl . Op Instagram ‘roalddahlschool’ laten wij ook regelmatig zien waarmee 
we bezig zijn bij ons op school. Graag tot ziens op onze school.



KBO Blokker naar Cobra Museum 

Vrijdag 11 november vertrokken 40 leden van KBO Blokker 
met de Museumplus-bus naar het Cobra Museum in Amstelveen. 
Na een voorspoedige rit werd men door een hartelijke gastvrouw 
ontvangen met een lekker bakkie koffie. Het Cobra Museum richt zich op moderne 
beeldende kunst, vooral van de CoBrA- groep (Copenhagen-Brussel-Amsterdam), 
waarvan in Nederland vooral Karel Appel en Corneille bekend werden. Naast de vaste 
collectie toont het museum momenteel een expositie van Afrikaanse kunstenaars, die 
sterk werden beïnvloed door de Cobra-groep. 
Na de koffie werden de KBO-ers in drie groepjes rondgeleid door deskundige jonge 
kunsthistorici. Het was verrassend om te zien hoe de Afrikaanse kunstenaars kleurrijk 
en creatief vorm geven aan hun maatschappijkritiek.
Na de prima lunch kon men nog drie kwartier op eigen gelegenheid in het museum 
rondkijken. Onder meer bij een kleine expositie van ‘Kunst over Kanker’ waar het 
gezelschap, vlak voor vertrek, verrast werd door een indrukwekkend optreden van 
een zangkoor van kankerpatiënten uit Oss. Na een dag vol indrukken bracht de bus 
het 40-tal weer veilig terug naar Blokker. Het was een bijzondere dag met dank aan 
onder meer de Vriendenloterij, hoofdsponsor van de Museumplus-bus.

Gezellige Winterfair

Zondag 11 december is er 
in het Cultureel Centrum 
Pancratius in Ooster-
blokker een gezellige 
Winterfair. In de sfeervol 

ingerichte kerk, met kerstversiering, kerstmuziek en optredens van een gelegenheids-
orkest, staan kramen met kerststukjes, kerstartikelen/versieringen, kaarten, kaarsen, 
beeldjes, sieraden, glas-in-lood, zoetigheden, houten speelgoed, windlichten, brocan-
te en allerlei cadeautjes. Alles wat de kerstdagen zo gezellig maakt. De markt is op 
de beneden- en bovenverdieping van het cultureel centrum. Tijdens deze winterfair 
is er een bar en buffet met onder andere heerlijke huisgemaakte soep, glühwein en 
oliebollen. Kom de sfeer proeven en genieten!

U bent van 11.00 tot 17.00 uur welkom.
Entree 1 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding gratis.
U vindt ons aan de Oosterblokker 98, 1696 BK Oosterblokker.
Meer informatie: www.ccp.nu



Nieuws van Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Zondag 13 november hebben wij ons project ‘Leren met 
St. Caecilia’ afgesloten met een repetitiedag in Mid-
denbeemster. Samen met onze dirigent Gabriel Jiménez 
repeteerden wij in Woongemeenschap Breidablick, 
waarna wij afsloten met een concertje voor de bewoners. Het publiek was enthousi-
ast en wij ook! Samen met onze student-dirigent hebben wij een project neergezet 
dat zijn naam eer aan doet. Het einde van dit project betekent natuurlijk het begin 
van een nieuw project. Wij zullen samen met Luc Feikens in een aantal weken een 
prachtig kerstprogramma neerzetten. Het project ‘Het was donker, aardedonker’, dat 
vorig jaar door corona een jaartje op zich moest laten wachten, zal worden hervat. 
‘Het was donker, aardedonker’, geschreven door Maarten Hartog, zal, onder begelei-
ding van St. Caecilia, verteld worden door Marcel Korse: Drie astronauten maken hun 
terugkeer naar de aarde, zal dit wel goed gaan?
Op 18 december kunt u hier achter komen. Dit verhaal, met muzikale intermezzo’s 
van St. Caecilia, vindt plaats in de Pancratiuskerk in Oosterblokker. Vanaf 14.00 uur, 
zodat u daarna niks van het WK-voetbal hoeft te missen. Gaat u samen met St. Caeci-
lia naar een plek waar het donker is, aardedonker?
Graag nog een bijzondere uitnodiging naar (voormalig) muzikanten die het leuk 
lijken een repetitie bij te wonen. Neem vooral contact met ons op via Facebook of 
Instagram als u dit wat lijkt!

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag - www.stcaecilia.com

Kerstviering Oosterblokker
Zaterdag 24 december om 19.00 uur is in de O.L.V. Visitatiekerk te Oosterblokker een 
kerstviering waarbij Zingenderwijs zal zingen. De ervaring leert dat de belangstel-
ling voor deze dienst altijd zeer groot is. De kerk biedt op deze avond niet onbeperkt 
ruimte, vanwege de veiligheid mogen maximaal 220 personen de dienst bijwonen. 
Daarom heeft het parochieteam wederom besloten gratis toegangskaarten uit te 
reiken. Zonder kaart is toegang tot de dienst niet mogelijk.

Vanaf 10 december zijn de kaarten verkrijgbaar op onderstaande adressen:
Marga Machtel De Eenhoorn 31
Marloes Pronk Dirk Hulstweg 3
Wim Neefjes Oosterblokker 20

Er kunnen geen grote aantallen kaarten worden meegegeven. Alleen een kaart voor 
uzelf en enkele huisgenoten worden verstrekt. Kom op tijd, OP=OP!



   SAMENSPEL OP REIS 

Met Samenspel op vakantie in Zuid-Limburg

Al een flink aantal jaren brengen we een week vakantie door in het Heuvelland van 
Limburg. De combinatie van een prima hotel in Heijenrath en de prachtige omgeving 
om te genieten van alles wat Zuid-Limburg te bieden heeft, maakt dat we elk jaar wel 

een aantal dagen afreizen naar het 
zuiden.
Waar we de eerste jaren nog veel 
wandelden, maken we inmiddels - na 
enkele jaren op de standaard fiets 
- veel kilometers op onze e-bikes. 
Het is elke dag weer genieten van 
de prachtige omgeving met mooie 
vergezichten in de heuvels. Op het 

terras van een van de vele restaurants is deze foto gemaakt, een mooi voorbeeld van 
het prachtige landschap. En natuurlijk plannen we ook altijd een dagje shoppen en 
een terras in het altijd gezellige Maastricht. Andere bezienswaardigheden: de brou-
werijen in Gulpen en Arcen en natuurlijk de prachtige wijngaarden die zich in de 
omgeving bevinden. Overigens is het ook over de grens in België heerlijk fietsen langs 
de vele goed aangegeven routes.

Groeten van Anja en Jan Koen

Wognums stamppot-bridgetoernooi 
Opgedragen aan de initiator *Gerard van Paassen*

Namens Lida van Paassen, Henk Tjerks en Bridgeclub Wognum nodigen wij je uit om 
zondag 12 februari om 13.30 uur mee te doen aan het tweede gezellige stamppot-
bridgetoernooi. We spelen even rondes van vier spellen en wisselen per half uur. We 
spelen in drie lijnen van veertien paren, dus in totaal 84 bridgers.
Bij aanvang krijg je een bakje koffie of thee aangeboden. Na 17.00 uur is de prijsuit-
reiking en word je vervolgens rond 17.45 uur aan het stamppotbuffet uitgenodigd. 
De rest van de consumpties is voor eigen rekening. 
Het inschrijfgeld bedraagt zeventien euro per persoon. Gaag overmaken op NL61 
SNSB 0873279875 t.n.v. H. Tjerks onder vermelding van je naam en die van je partner 
en je keuze voor de te spelen (A,B of C). Pas wanneer je inschrijfgeld is bijgeschreven, 
staat je deelname vast. 
Mocht een niet spelende partner ook willen mee-eten, maak dan veertien euro extra 
over. Inschrijven kan bij Lida van Paassen (0229-852002) of Henk Tjerks (06-25081529). 
Mailen kan ook: a.m.j.vanpaassen@quicknet.nl of htjerks@hotmail.com .
Locatie: Partycentrum Stam, Raadhuisstraat 3 in Wognum. Graag aanwezig zijn tussen 
13.00 en 13.15 uur. Wedstrijdleider: Dineke den Ouden. Arbitrage: Wil Rinkel.



Protestantse kerkdiensten

De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker 
worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van 
Zwaag (Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105). 

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en  4e zondag van de maand: BLOKKER.

 
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.

Zondag 27 november Blokker: ds. T. van Lente-Griffioen, viering HA

Zondag 4 december Zwaag:  ds. T. van Lente-Griffioen
    
Zondag 11 december Blokker:   ds. R. Kooiman

In Blokker is de Dorpskerk elke zaterdag- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur 
voor een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje. Er is iemand aanwezig.

Happy met nieuwe nummers: 
de ‘ins en outs’ van het oefenen
Met een Happy Together-jubileumconcert in het vooruitzicht 
(volgend jaar) zijn we leuke nieuwe nummers aan het instuderen. Dankzij Rabo Club-
Support konden we er een aantal kopen, bedankt! Om het instuderen makkelijker te 
maken, gebruiken we MP3-bestanden waarop de nummers zijn ingezongen. Super 
handig, want meezingen kan iedereen! Je zet ze gewoon op je tablet, telefoon of 
computer en volgt de volgende stappen:

Stap 1: zorg dat je in een ruimte bent waar niemand je hoort 
            (geloof me, dat is echt beter, zeker in het begin)
Stap 2: doe je koptelefoon op en zet de MP3 aan
Stap 3: luister eerst een paar keer met de bladmuziek erbij
Stap 4: zing dan zachtjes mee, hou de bladmuziek er nog bij
Stap 5: zing mee uit volle borst zonder de bladmuziek erbij

Stap 5 is de gevaarlijkste stap. Want nu kun je ineens 
overal oefenen; in de auto, op de fiets, tijdens het wan-
delen… Dus kom je binnenkort in Zwaag of omgeving 
iemand tegen die al zingend en dansend op straat loopt 
of fietst, schrik niet. Waarschijnlijk is het een koorlid dat 
een nieuw nummer aan het instuderen is. Ze kan geen kwaad 
en doet je niks, in het ergste geval steekt ze je aan en zit er 
vanaf dan een leuk liedje in je hoofd.



Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kapel, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding.

Za. 26 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs

Zo. 27 nov. 09.30 uur Zwaag 1e Zondag van de Advent - Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum

Za. 03 dec. 19.00 uur Enkhuizen Eucharistieviering

Zo. 04 dec. 09.30 uur Zwaag 2e Zondag van de Advent - Eucharistieviering m.m.v. Cantor

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Do. 08 dec. 09.00 uur Zwaag Onbevlekte Ontvangenis - Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 10 dec. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Kleinkoor

Zo. 11 dec. 09.30 uur Zwaag 3e Zondag van de Advent - Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Clara Voce

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn  H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
Oosterblokker  O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
Westwoud  St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
Zwaag  St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
  Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Pastoor Andrea Geria, telefoon 0229-703042.
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur,  
woensdag gesloten.

Welke vrijwilliger heeft een uurtje over en is handig met de computer?
Hij/zij kan vanuit huis of op het secretariaat werken. Het gaat om het maken van de 
misintentielijsten voor de vieringen in Zwaag. Heeft u interesse? Neem dan contact op 
met het secretariaat.



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer  072 - 564 44 44
Politie  0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker 0900 - 88 44
  erwin.kuiper@politie.nl
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas  0800 - 90 09 (24 uur per dag)
Kabel  0900 - 1884 (lokaal tarief)
Water  0800 - 023 23 55

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Dijklander Ziekenhuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Dijklander Ziekenhuis Hoorn (zie ook www.dijklander.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Maelson Apotheek Dijklander Ziekenhuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Dijklander Ziekenhuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
A. de Lange Plantage 29 1695 BA Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
Huisartsenpraktijk Scheer Boekerij 54 1695 JC  Blokker 0229 - 27 82 68

   
Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn    0229 - 27 21 96
Dierenambulance    0229 - 24 53 53

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39 (Zwaag/Bangert Oosterpolder) 06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, Zwaagdijk-West.    06 - 14 95 0037
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06 - 24 72 9060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711    jweening@gmail.com
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 06 - 14 95 0037
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer   Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef    Westerblokker
Bovenstaande uitvaartverenigingen zijn 24 uur per dag bereikbaar via 06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


